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Miljøhåndbog for Mulernes Legatskole 
1. Indledning 

Denn miljøhåndbog er oprettet som et redskab i forbindelse med skolens indmeldelse i ”grønt flag” 

ordningen, intentionen med denne miljøhåndbog er at den skal ligge tilgængeligt på skolens hjemmeside 

og opdateres årligt. 

 

2. Miljøvision 

2.1. Kort sigt: At vi ved skoleårets slutning tilfredsstiller målene for at få det grønne flag 

2.2. Langt sigt: At påvirke alle på skolen til at tænke/handle så bæredygtigt som muligt (lokalt-globalt) 

og sikre så grøn og bæredygtig en dagligdag på skolen som muligt. 

 

3. Miljømål 2011/12 

3.1. miljøkrav indtænkes i nybyggeriet, fx i materialevalg, isolering, genanvendelse af regnvand, anvendelse 

af solceller mv. haldeplan er sat i værk for nogle af punkterne. 

- ved renovering af lokalerne gennemføres bedre isolering af ydervæggene, er sat i værk 

- varme-ventilationsanlægget på hele skolen udskiftes til nyt energivenligt system med bedre styring, 

er sat i værk 

- udarbejde miljøhåndbog for skolen - se udkast til indholdsfortegnelse her (pdf-fil) 

- undersøge papirforbrug, er sat i værk 

- undersøge affaldhåndtering, handleplan er sat i værk,  

- nedbringe el- og varmeforbruget 

 

4. Skolen, beskrivelse 

http://www.mulerne-gym.dk/index.php?huset  

 

5. Indledende Miljørevision 

Her er indsat forbrugstal for vand, el varme papir og affald 

5.1. Vand 

 
2009  2326,1 m3 
2010  1802,2 m3 
2011  2407,2 m3 

 

5.2. El 

2009  513711 kwh 
2010  469445 kwh 
2011  436212 kwh 
 

5.3. Papir 

papirindkøb 2011 
   A4 pk pk = 500 ark ark 

http://www.mulerne-gym.dk/picture/upload/file/Groent_flag/miljoehaandbog-mulerne-2011-12.pdf
http://www.mulerne-gym.dk/index.php?huset
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jan 240 
  feb 300 
  marts 300 
  april 480 
  maj 600 
  august 600 
  november 480 
  dec 240 
  

    

 
3240 500 1620000 

 

 

5.4. Varme 

 
2009     4644,4 gj 
2010     5304,3 gj 
2011     4436,7 gj 

 

5.5. Affald 

 

Genbrug 
2011 

 
1,21 

 
0,48 

 
0,08 

 
0,34 

 
0,84 

 
0,38 

 
0,11 

 
0,1 

 
0,24 

 
0,48 

 
0,815 

 
0,505 

 
0,65 

  I alt 
(ton) 6,23 

5.6. Materialer til undervisningsbrug 

5.7. Undervisning 

Se procedure for registrering af undervisning 

5.8. Eksterne partnere 
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5.8.1. Kantinen 

Se under punkt 9 :diverse, sund kost 

5.8.2. Rengøring 

5.8.3. Tilbygning/renovering 

 

6. Miljøhandlingsplan 

6.1. Affaldssortering i forhold til papir - der er opsat papiropsamling ved printere i biblioteket og i 

pædagogisk værksted, målet er at genbruge mere papir, VL er tovholder. Vi vil med tal på 

papirforbruget måle om det har effekt på papirforbruget 

6.2. Forsøg med sortering af dagligdags affald (flasker, papir, alm. Affald) -  Der er som forsøg opsat 

sorteringsarrangement op i elevområderne, målet er bedre affaldsortering og mere til genbrug, Jan 

er tovholder.  Forsøget  er sat op i juni 2012 og evalueres december 2012 

6.3. Print på begge sider – alle printere på skolen er som standard sat op til at printe på begge sider, 

målet er at mindske papirforbrug, VL er tovholder, forsøget evalueres december 2012. 

6.4. Etableret solcelleanlæg (demoanlæg) i forhold til undervisning – er opsat, men endnu ikke 

integreret i undervisningen, målet er at demonstrere solcelleanlæg i undervisningen, forsøget 

evalueres i slutningen af skoleåret 2012/13. 

6.5. Registrering af undervisningstiltag skal forbedres i skoleåret 2012/13. Målet er at 

miljøundervisningen registreres og synliggøres for alle på, men på så enkelt en måde som muligt for 

den enkelte lærer. LJ er tovholder. Evalueres sommeren 2013 

Allerede gennemførte miljøtiltag  

- nyt tag med maksimal mængde isolering overalt på skolen 

- nyt lavenergiglas overalt i foyer og elevkantine 

- nyt energivenligt varme- og ventilationsanlæg i dele af skolen 

- lavenergibelysning med bevægelsessensorer og dagslysstyring overalt på skolen 

- nedlæggelse af to computerum og af et sproglaboratorium, minimering af faste computere 

- nyt energivenligt inventar i kantinen 

- mindre papirforbrug pga. overgang til elevmedbragte computer 

- mindre papirforbrug pga. overgang til elektroniske tavler 

- vandbesparere påmonteret alle vandhaner i fællesområder og fællestoiletter 

- hurtig tilbagemelding til pedellerne om energislugende fejl sikres hurtigt via elektronisk pedelbog for både 

elever og ansatte 

- miljøråd med deltagelse af elever, ansatte og ledelse 

 

 

7. Procedurer  

7.1. Procedure for registrering af undervisningstiltag 

Kravene der skal opfyldes i undervisningen for at tilegne sig Det Grønne Flag.  

Deltagelse 
15 % af eleverne skal være særlig aktive - dvs. deltager i miljøråd og/eller deltager i 
et undervisningsforløb på min. 10 timer. Hvert undervisningsforløb skal så vidt muligt indeholde de fem 
nedenstående elementer. 

Dokumentation:Opgørelse af deltagende elever samt oplysning om skolens elevtal. 
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Undersøgelse 
Undersøgelserne tager udgangspunkt i menneskers udnyttelse af naturens ressourcer og inddrager årsager, 
effekter samt perspektivet om bæredygtig udvikling. Undersøgelserne skal i det omfang, det er muligt, rumme 
naturfaglige, humanistiske og samfundsfaglige aspekter og kan på den måde inddrages mange, forskellige fag. 

Dokumentation:Eksempler på opgaver, elevernes arbejde, rapporter, foto, video m.m. 

Ud af skolen 
En del af undersøgelserne henlægges udenfor skolen fx til relevante lokaliteter, 
virksomheder, offentlige værker, teknisk forvaltning i kommunen m.m. 

Dokumentation:Fx aftaler for besøg, rapporter, foto, video m.m. 

Miljøvision 
Miljøvisioner er elevernes programerklæring om de værdier, de stræber efter og gerne vil arbejde for, og hvordan 
de vil nå målene. Miljøvisionerne giver mulighed for at udtrykke de værdier, der ligger til grund for elevernes 
handlinger. Miljøvisioner kan udtrykkes på mange måder - tekst, digte, rap, sange, drama osv. 

Dokumentation:Fx tekst, foto, video, m.m. 

Gør en indsats 
Eleverne arbejder med at skabe forandringer i forhold til indholdet i det valgte undervisningsforløb. Handlinger kan 
være direkte handlinger (fx vand- og energibesparelser) og indirekte handlinger (fx forslag til kommunens natur og 
miljøplan). 

Dokumentation:Fx tekst, foto, video m.m. 

Informer og involver 
Der er utallige måder at informere og involvere på og mange forskellige mulige målgrupper. 

Dokumentation:Fx tekst, foto, video, events debataftener m.m. 

På Mulernes Legatskole registreres undervisningstiltag via følgende blanket  (se punkt 8) samt i 

undervisningsbeskrivelsen. Blanketten udfyldes med relevant info (bemærk at ikke alle oplysninger 

ovenfor er relevante i alle undervisningstiltag), og indsendes efterfølgende til LJ og BV som vedhæftet fil 

på Skolekom.  

7.2. Procedure for faggruppers miljøtiltag 

På faggruppemøder opfordres til, at punktet ”Grønt flag/grøn gymnasieskole” behandles minimum en gang 

årligt med henblik på evt. bæredygtige tiltag i faggruppen eller idéer til skolens bæredygtige udvikling 

som helhed. Disse idéer mailes efterfølgende til LJ og BV. 

7.3. Procedure for miljørådets arbejde 

Forretningsorden (AK/BV) 

8. Blanketter 

blanket for undervisningsindberetning er vedlagt til slut i dette dokument 
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9. Diverse 

9.1. Grønt flag / Grøn gymnasieskole 

http://www.groentflag.dk/indhold/gymnasieskolen.aspx 

 

9.2. energimærkningsrapport 

 http://www.mulerne-gym.dk/picture/upload/file/Energimaerker/Energimaerkerapport2010.pdf  

 

9.3. Skolens sundhedspolitik 

9.3.1. rygning 

http://www.mulerne-gym.dk/index.php?rygepolitik-1 

9.3.2. motion 

Elever: 

 Træning i vores nyligt renoverede styrketræningslokale (på udvalgte tidspunkter under vejledning af 

elever med ”kørekort” til lokalet)  

 Frisport (ex. Volleyball, styrketræning, fodbold, futsal, floorball på udvalgte eftermiddage efter skoletid 

Ansatte: 

 Fri træning i vores nyligt renoverede styrketræningslokale  

 Muligheder for deltagelse i diverse motionsarrangementer som ex. Vi cykler til arbejde og 

arbejdspladsen motionerer 

 

9.3.3. sund kost 

Skolens kantine er bortforpagtet. Den betjener alle skoledage et stort antal elever og lærere, samt leverer mad 

til møder, gæster, særlige arrangementer mv. 

Kantinens kostfaglige personale bestræber sig på at udbyde et varieret og sundt sortiment af fødevarer. Det 

tilstræbes, at kunderne motiveres til at vælge de sunde fødevarer ved eksempelvis at placere frugt, grønt og 

groft brød på en fremtrædende plads på disken. 

Kantinen bruger også økologiske varer, der indgår i fremstillingen af maden. 

Kantinen er certificeret til udelukkende at bruge økologisk bæredygtige produkter til fremstilling af kaffe og 

varm kakao. 

Skolen har en frugtordning for personalet, hvor der tilbydes frisk frugt i hverdagen. Kantinen leverer p.t. 

frugten til denne ordning. 

Kantinen afholder løbende sunde uger, hvor der er ekstraordinært fokus på at reducere salget af usunde 

varer og øge salget af sunde varer. Kantinen og kantineudvalget samarbejder i relation til varesortimentet i 

disse uger. 

Læs mere på skolens hjemmeside: http://www.mulerne-gym.dk/index.php?kostpolitik-1 

 

9.3.4. trivsel 

http://www.groentflag.dk/indhold/gymnasieskolen.aspx
http://www.mulerne-gym.dk/picture/upload/file/Energimaerker/Energimaerkerapport2010.pdf
http://www.mulerne-gym.dk/index.php?rygepolitik-1
http://www.mulerne-gym.dk/index.php?kostpolitik-1
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Vi er i øjeblikket ved at udarbejde en skriftlig version af vores trivselspolitik på skolen. Af allerede igangværende 

tiltag på skolen kan dog nævnes følgende: 

 

For ansatte 

 Frugtordning  

 Fri træning i vores nyligt renoverede styrketræningslokale  

 Sociale arrangementer (ex. Fællesture til teater, koncerter og fester)  

 

For elever: 

 

 Træning i vores nyligt renoverede styrketræningslokale (på udvalgte tidspunkter under vejledning af 

elever med ”kørekort” til lokalet)  

 Frisport (ex. Volleyball, styrketræning, fodbold, futsal, floorball på udvalgte eftermiddage efter skoletid)  

Læs mere på skolens hjemmeside: http://www.mulerne-gym.dk/index.php?trivselspolitik-1 

 

9.3.5. procedure for personalepolitik 

http://www.mulerne-gym.dk/picture/upload/file/skolebestyrelsen/personalepolitik-2010.pdf 

 

 

9.4. Sikkerhed/arbejdsmiljø 

9.4.1. procedure for laboratoriesikkerhed 

 

Se regler for laboratoriesikkerhed på nedenstående link: 

 

http://www.mulerne-gym.dk/index.php?2009-9-711&highlight=laboratoriesikkerhed 

http://www.mulerne-gym.dk/index.php?trivselspolitik-1
http://www.mulerne-gym.dk/picture/upload/file/skolebestyrelsen/personalepolitik-2010.pdf
http://www.mulerne-gym.dk/index.php?2009-9-711&highlight=laboratoriesikkerhed
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Dokumentation for undervisning inden for ”Grøn gymnasieskole” 
Klasse/hold 

Antal elever  

Lærere 

Forløbets længde  

Tema 

__ Vand 

__ Energi 

__ Affald 

__ Naturforvaltning 

__ Transport 

__ Bæredygtigt forbrug 

__ Friluftsliv 

__ Økologisk produktion 

__ Klimaforandringer 

__ Hverdagens kemi 

__ Bæredygtig byudvikling 

__ Aktuelt lokalt miljøspørgsmål 

__ Young Reporters for the Environment1 

 

Emne 

Fag 

Kompetence 

Undersøgelse2 

Ud af huset 

Vision3 

Indsats/ aktiv handling4 

Information.5  

Dokumentation 6 

 

 

                                                           
1 Young Reporters for the Environment www.friluftsraadet.dk/2313 og www.youngreporters.org/ 

 
2 Undersøgelserne skal i det omfang, det er muligt, rumme naturfaglige, humanistiske og samfundsfaglige aspekter og kan på den måde inddrages 

mange, forskellige fag. 
3 Miljøvisioner er elevernes programerklæring om de værdier, de stræber efter og gerne vil arbejde for, og hvordan de vil nå målene.  
 
4 Grønt Flag Grøn Gymnasieskole giver eleverne mulighed for få erfaringer med at skabe aktive forandringer i forlængelse af undersøgelserne i det 

valgte tema. 
 
5 Information er alt lige fra oplysning om besparelser på skolens hjemmeside, foldere til forældrene, plakater på skolen m.m. til udstillinger om 

økologisk produktion i samarbejde med den lokale købmand, Facebook-grupper om Fair Trade og debataftener om klimaforandringer med 
deltagelse af politikere og organisationer. 
 

6 Undervisningsbeskrivelse, tekst, billeder, power points, videoer m.m. uploades som dokumentation 
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